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EKMEK 
ÇE_ŞNiSi 
Bir miktar bakla 
ması münasip 

karıştırll
görüldü 

!_Cet ~ : Fırıncıların fazla 
Uzak Ôog: 0 - kartları nereden 
V tedarik ettikleri . , .... -- ......... ...;. .... ...._ . 
.~~~~ c~j~..ıçın araştırıldı Bırma!'yada 1 

Amerikan slJUI mahfilleri U:rak Retle• ,--.;n ı1nılk Japon taarru- 'ı 
l>oiada .Japon •Rus mİİDMebetl&-

~ '"::::!: ,,!;::=ıı::!: elmelE çdaln,_.... iZU Şiddetlendi 
.... BaaJarla bir mesele çıkan.· ,a11at para De llart - o--

~Ve ilkbaharda Almanlar 18tJll abrırlar 111..tllw lutalan 
•arpta t.eamma ~tOdıerl ........ • ..... 
._.r da ma11 dolnda Sovyetter su .. bahkl bul ıazeteıerın yaz . Çlalllırl8 lllrletmell 
lllrliğlnl ,.......... tetıebbltA ede • dJlma göre mevcut ekmek çeıniaindt ••-
~. Amerlba malafillerlnde kflçWc bir tadil yapılarak blr miktar- IUIVN çe"Uror 1 
llleveut olaa .. .....t .JapoD)'S• da bakla karlftmlmaaı mUnaalp görUl Loncl H A 
daa SIZlllJI mal6mata mı istinat e- mQftUr. Ekmefe bakla karıttırdıktan bf~ ( .A.) - Myter aj&n· 
·h1or. yolma .rı 11181ltıld bir mu- llODI'& dahi mevcut mısır unu nllbetı ıqım lffne gGre, Blrmanyadaki 1 
hakeİnenia _.. mldirf Blttalıl mubafua edilecektir İngiliz kuvveUeri hiçbir zarara utra. 
oqruı pelr 90IP ...,.~ Diler taraftan, d~ ukerl bi f madan Çin lntalarUıe lrUbatı tem et. 
- r ırm. 1 mek Uze ri ._.,_ ı rdl 1 ·•ır. Jl'llhMlka, it mloerret lllll'et• da yapılua ekmek çefniai tecrübesinde re ge çe.uuulf e r. 
te dtltlalleeek olana, Amerib- ukiye nazaran hiçbir fark görWme Yeni Ginede Japonıar Mhllln Uç , 
IUb d .......... pW elmak azmı- mlfUr. Bu vutyet k&rfıımda tınnla • muhtelif noktama& uker çıkannlflar. ı 
dır. Bittim ..-riyeler iliyle Mfto- rm noban ekm~k oıkarmak Yey&hu~ dır. KQttetik denls ve hava kuneUe. ' 
k~t edlld siz" ..., eder. Füa& hariçten kart u.tın almak mretlle it· rlnin bu hareklta •kte vermete ut - ı 
Peauteıda ..... -- uarlJe- lecllkleri UD nisbetlnden fula kart lb ra,m&ktadırJar. Bu harelrl.t Detice9ln. 
"~ U:fpa _....... .-hlt olm1l)'o- ru ettlkleri neticuine n.rıı-·-+- · de 13 Japon nakliye seını.t batmlmqı 

--· tır "az. • l'ırmcılar ile halkm UerikJ. rUnlerin · 
AiDerf)ıUln ~edlıl iyi de karUarmı kullanarak ekmek aatm ŞaaıilaJ, H (A.A.) - Birm&nyada 

'81aauiJE ~ The Times'ln V8flng. '1mafı itiyat edildi~ ileri IUr;ıllf yapılan taarrwılarm §lddetl artmııtır. 
to. mababirhlin ,·erdiif malfbnata .ıenur..- ~et, 1~ !&de eLtt~ 1~lizler1ırt11imat ve garp iıtikametıe . 
..... hbhm. &awl tı.r •lllil kutlana blria~ tarQdeft ~ .,..,, Gf_IMktedirlef. 
vaya •apon sefiri olaNll N.otake le anlqılacafmdan ona &'ÖN tedbirler o--
S.to•m gitmesiDe bU)1lk ebem~ almacaktır. ı·spanya- Fransa -lldJet atfediyorlar. Japonlar Bas• 
laıodaa iyle 197ler istı,.eeeklercllr 

:!.. a-:;.:0.::e ka:~;::: Şarkta Portekiz arasında 
~; ksbol etmezı.ıne W_AM- • 
.......... Pearl lbrboal"da olduğa -o ....... ••mJ8JE8ft8rl 
: :-...:-~~~ üç bölgede 11ıaa 1mn11111 

Avustralya 
aşvekili diyor ki 

Mlllalada 
lılllalütaaıa 

Taarruza 
geçme9i ter
e ılı ediyor uz 

Botun muttetik 
milletler yanlış 

harekette 
bulunmuşlardır 

Kualtena, H (A. A.) - R.-. 
yoda bir nutuk int eden bqvelril 
Kurtin bilıı- t5Yle ~tir: 

~~== ~:;-:::: şiddetli muhare~ 
"Mlldafaada bJmMtaaa tsısıt-

Londra, H (A.A.) - 8.B.Oı nısa geçmeyi terdh ecUyoras.., 
Gelen haberler. sere, ttaıya b&riO Kurt.in .A.mafb.ya, A vuetraı~ hltleiala yuduma daJUlJYOI'• 

~== ~o:= beler oluyor 
~... dojgda daram öyle bir ıe- o 

olmak Oılere ll'ranaa, hpanya •• Por. nm aellmetl Amerikanm garp aa.. 
tekiz araamda bir Latin meınlekeUerl bilinin eelimeti demek oldufunu 
bloku kunıımuttur. Bu blokun tefi la-

1 
?ıa.tırlatmJltır. 

P&nyadır. • (Devanu 1 tlnetkle) 

~--=.tu> ..:~~=-:.~ Almanlar muharebeye yeni 
~~ .... ynalda- ıhtiy•• kuvvetler soktu Esnaf ce-;:..VerdikJeri malimata göre htl• Vlfl 14 (A. A.) - O. F. 1: 

.._ bllMt tudm: 1apoa- ~ cepbeeİDde' Ha.rkof, Ta • !::.:::w Puldk hareketine bat- gaıırog bölgeılftinde ve Donec 
evvel RmlanD lflnl be• havzıumıda tfddetli muharebeler • t 1 • 

~ 4-lmldanll buırtanmaP tMmlda.n nctice&E kalnuttll', 

ne oldu? 
Bugun de 60 ton 
şeker verildiği 

halde . 
l 

Bazı bakkallar neden yarım l 
kilodan fazla teker 

vermiyorlar? 1 

Son up &1lnd0r ıehrlmlq ... oo• 
bakkallarda teker bulunmamaktadır. 
Halbuki teker firketlnln mutad m1k J 
tarlarda piyuaya 19ker çıkardrtı uı j 
l&ftlmakt&dır. Bazı bakkallar da halt 
kayarım kilodan fazla ,eker vermf J 

mek 70lunu tutmutlardır. 

Şeker tlrketl, dUn oldutu ~bı 
g1ln de plyu&ya dGrt vagon yani 
ton pker vermı,tır. Şirket, 
atoklarmı da harcamaktadır. 
flh, fabrikalarda bet' lhtlyaci 

I yacak miktarda pker VIU'dır. 

Seçme ukeri hizmet kanunu 
mucibince 

Amerikada 
73 bin Almuıla to& bin 

ltalyan Ye 20 bin Japonun 

lllD aıtuaa ..... ......... .., .. 
V ....... H (AA.) - ~ mec.. 

um taU muhaceret komiqoauna phlt· 
ilk için çatnıan harbiye nuaretln1D 
.a.co.tı seçme ukert hJmnet kanunu 
mucibince 73 bin Almanm, 105 bin ı_ 
taıyanm ve 20 bin J&&>Onull AmerUca. 
da .lfllh altma davet edilm..a ll&ım 
1'8ldillnl MSylemiftlr. Skoa ~ 

General
Vawel 

diyor ki 
Düşman t>Ri 
gafil avladı 

nu&retlnin bunlarm A.merlkaa tabii. B d 
)'9tlne kabul edll.meai lmklnmı Yeren un an son
blr kanun çtkanımuı taraftan Oldu -

tunu ili.Ye ellnlftlr. ÇQnktl bu taltdlrde rakı' hedefı' B 
bu yabancılar mihver kuYV1Ueri tara. ,-a 
tından elllr edl.ldllf takdirde vatan 

~1 olarak kUl'fUD& dlstımlyecekler - neresi o la cağı 
-.-.. -,-... -.-•• -.. -.- meçhuldür ....... o ...., ... , .... ...... ...,., ....... .... 

lldlaallllll• ........ 
Patates llltlkAn 

Tacirler 3,5 kuruşa aldıkları patates
leri saklayarak 40 kuruşa çıkardılar! 

Teni patat.N mab8u10 aıutoe aym· 
da aımacaktır. Şimdiki halde, seript 
bamhtı Ue JDelC1ll olUDDl&ktaclır. Bu 
-. de l'80ID ..nelerde oJdulu gibi, 
A.dapuan ft haval1.lin1ıı çok sem. 
mlkJUta ekimde bulunacatı ötrenU • 
mlfUr. 

Oeoea ... yas ortamnda mabantnde 
,.tat..ln ldıo.u 8,5 kuru, etnfmda 

•tıldılı JıaJda bul1bı f8brtmlmıle ,._ 
1181Dtlerde p&tat.Nln kDom .o ımn.. 

ru,tur. BeJ'OllUDda ıoa , ....... 
-tladnde p&tatuln küo9a ... Jaaru· 
.. kadar •tılmaktadlr. 

Janelce, fl1at :marüabe 1' ••J J •u 
patatw mrk Jmo7ma)t tılfeblıCllllMe 

buhmmuıtu. o -. 1ıuı pata ... 
(~.belde) ~ dllfbeısbıJeymitler. Fa.- devam ed:J.yor.Ruslanı müteaddid rn 1 v e e r 1 

~ .............. korkmaflar Loadra, 1' (A. A.) - B. B. C: 
İPlida oaJan harp Jıarid gibi Dün geceyansı Moskovada ne1- l' L_ e ,, ~~·-Jrmakçareainl•ra· ~~~~= tAamızlanna ntıgar ir i-~ık ~~ __ .... .. ı:er1eme1erın. devam etmto • Bunların yerine küçük tacir Y 

~ ~~ ı:=ı•:,:=: leniir. Dllt~ı::. ~e ve esnaf birlikleri kur.uıacak Sevdiği kadını sokak ortasında 
~ya De Ruaya araemdaki ========= !l'ia~"-~~d;;::ve aomanTefrik•mız Bu Birliklere girmek ·mecbu- bıçaklayıp öldürdü 

- ~ Oku~ fom9 pHkf' OQn laıırde llO yqlarmda Htl8eytn I ınif, aevdalı ihtiyar ısrar •tmif. yal • • 

' • bleam ettCJer. Japonlar yengekte oldDlmDllS "Lollılra feT. ri olacak ve malzeme te~·~ı·aıı admda biri 2G yqmda Kuuza lmllln· VarmJf, fakat genç kadm: t-e* ayal ~i yapmak isti • ı.m,. l"CllDllD ~ ....-e . V • de bir lcadmı aokak ortumda bıçak. - Seni latemlyonım_ 
~ ~ da ...... ........,..... aılr ,, ' t f J i lıyarak öldOrmQfttır. SösODO tekrar etml§tir. Bunun Qse • 
~ bltla .. .-w.ıar ve Ansa yGsDıldee ppıwl*. Olaı,a- un ar ara ınuan ljQpı Q.cak BllleJln, ik1 a)'danberl Ku•nes&e r1De lhtlJU' Rtl.leytn. ~ oMmlt 
ı._ ler 8-Ja1a yapllmakta o- aalanmmdılll Wr dller. tıefıtllaJ& birlikte )'&f&maktadır. Kadm, 90D iç ve kadmın cıctıklarma: 
~ Jaıodmu ut.umü ve balan- yum clnam edelılJecelbDW ....._ 'ncaret ftklılell taratmdan stırll8D 1 denler arumda doliudaa doiıuıa " IUDdUr Htl8eylnclea y0z çevtrmlf, eve - Beni vurma! 
'- ita -kc.tno· iDi gldtlyorlar!' 1 tamma anederls. Umum a.eıtne tevme talıl tatulmUI Undl lnUhaP edecekle!'f kollllteıer·ta.. PlmemlfUr. HOaeyln dOn akfam Ku. Feryatıarm& al~ etml)'Velt bl 

~ Q1a plelllllr. Füat .Ja• -========== Olan m&ddelel'bı tevllllndan latlfade e. fi ratmdan tevzii, bu 8Uretle de b~ aaezln yohuıu beklemlf ve t&Uılıkla: ı;atmJ kadnun muhteUf yerlerine ap. 
la~ ldolılr lıılla ve taalılaltt iiii tin lh~ temlDl IObl ~ ~ 

1 
lf&mJttır. Gen4; lıadm yere dGfmtll ve 

f! .. leıt keacuı.tal ballı IÖnDe- k toplu bir kQtle bulıb&a ~ ~ - -uanes, MD .evlyonam. Ben GIJDOftOI' 

;:::.~ilk..= (Para) piyesinin muna aşası Uzerine :..::.:".::::...-:.=:~........; ""::::=::. __ / .. !:::,...~-Mı. 
~VEDATNEDIM TO~DEN NECiP;~~~~~~s-n~a_f_ı~d-,~~~,e~q~e=,=,=.~~:~~-

~;..:=: FAZIL KISAKOREK E MEKTUP.:-.:.-:.=-'.:=:-: Şof6rler de bir koo-
-._ ..:::- 111ı111r11ıaeM11r. F.. J:ım&tcemiyetlerlneunatnı kaydı peratı·f kurulmasını 
~ Aft'apa eepheslnde Al. ''Para" plJ'Si •lelllft NeeiP yakmlık, bemer& olmadJimı için mecburiye bulunmımıema mub_ 
~ ~,....._. yu1ıt crJrar- Faal ~ " melltah g&JtermiftJ. bil bu birliklere unatın Sirmeai mec • 
.... ,. ... Clbi ,.,... .. " da ~almlu ald*: Şu bda'!' ki. ~ Adil, bemnı bud olacak aka! takdirde yapılacak ı·sıı·yor· lar 
~ -~lrler. iliyle ı.iJ' Fikret Adil, guetenlade (Pa.rn• bu mevzuu Vedad Nedim Tör'den mal tenlatmdan ı.t1fade edamlyecek_ 
... -.~etablilr .Japon talll loin om iç ybll) ball*lı bir ysa Ju- duymUI otduiumu, kendiatne lıi. terdir. 
lf~sı.a ..,._P!I olusktır D1JI ve en mQRmmel ve bt1 de- .ı beakn blklye etUitml ifade Bu blrUklerln faaliyet " ~tı y::..a- fô - · "be n= 
~ .::..!_ttı Mn•f bize çok me: :.iDerle (Para) ve mahut ıtatyance etmıt · fa.kat bwnı kimden duy. lllfe teıkl11.tı tarafmdaıı kontrol oluna J ,.... •0 E. ru eaı artında kalmaktan bıktı ultelik de 

--...eler laazırbyor. eeer a.ıaRD4a hi91* ml"'•'81>et, . (Deftllll a ~) 1 aaktır. . toföre de yazık ıünah deiil mi? , 
1 (Y.._ 1 llletlde) 



Kaçak fite rakılar 
piyasadan kalkıyor 

Bertin operasının 
. baş muganniyesi 
lltaa""14a bir ye Ankaracla 

.......... ........ te alltdacı11. ela ild komer verecek Hususi 
........... VeMll te•Dllell llalrllı•ta liman uan.nik erkestra- .. l 

• .,..... ........ _.. bir heyet de gelıJOr mues~ese .,. 
Bir a~berl fllaılml8llıl lıala- - lçkl filelellllde dlltlikUk olacak Ber11ra operuı bat DWS~ l:r. Waaıal•• ........ 

ıaa llm1Ul w tlllllmrlar ftldll llllf mı? D& lack dQa tqyare De '9llrlmiM pi. ... .... 
1(-deets cllD suıt..a.ta .,....,.. - KDcQk raıu ilfelerizli tedrlca m1f .. lrarplaısrluftı. 11aıu1 A1m&1a tA ..... 118111 ... 11 
111rd>e oe.- -,m&ta .._ · ortadaa ~ ~ 8aD ımtktn ODGmGsdeki ali slllll lk • 
=-tblr· Velds IDldaltara ut ......., nm•nJtpd& •WJ " ...._. b&- tum 8ua)' a1.11emıwnd• '1'lrldJ9 Klld 
ı,ln llılldmlda nclmJe demlfUr ld: kn"mdan _.,. bldrtams mtlfklllt, &J' OlllJl19tl meataat!De bir ır... .,... 

'1111 dlfaJr.i teüdlderlmde ftlr:IWW 'ba Jddald caJııDaJarımm kırbaçladı. r1 a ılEtlr 
eru. eadrl8ltD .........,. 171 taL adeld JMYCUtlar tukellmce utık bu.. ..... ;. .. bUla4u _,. .blal.raıa. 

blk olandalaDU. ----. JtlDde ,aa ~ k1lGGk filelerle lckl gldeoek ...... lmdaJ' ....ıe•tlM Ol. 
~ ....... -a.tlD1 ~. ıs 8Utllltnl11' Ne - mak a.a.. lül 21 mart akf&ım Aaka. 
t8lallr etmlf oJda1ırJmm .,. - sere ıer, tamamen ortadan kalJmcalı pbl rapel•••· dllUl n .art akf9ml AL 
~ ptrdllD.; ....... dllılrtm. em dencelDt rüı1aı' da adıece ao an kara blaıl*flliide obuJı asere lld lrm· elle_.......... tllltrellk Nelerde eetı' .... ktır. LlkGr, .. Nl'HllcUr. 

- ltpnlana • ..,.,,. ~ kan1ak ... tuap ....... bul Jle'Y1. .,..... taraftu AJmua1amD ..... 
ıılfltıldJW, 11a ...,_ ....-1 ı,rmı de 11u arunaer JUS8D&m bl. alnlGlllls ~ • ldllJlll 

dlrqorua.,. bir...,.~,...,.". 
- lll7't 1ılr ,., ,...... .._.. mart ..... JaldaJ' .-te•tllle Aa • 

IGlllm oldula ...,. ....... tatla ft lıL kara lııaUEntllde bir ....... ·•ıceldlr. 
1aa1ana '* nnt .,......, ......... Tıcaret odeema • • ••" 
bir lrı•mm lglmlıtrt. ~ile- aJmecek 
flltla .... ,...__ MIJJHlı .... • 
cı.car. Bil Jlal ... amlel'dlll ..... blrlDe 
al&~ ........ ... 
\ ........... ,.. .... mll!ırllol. 

maktadır. Sttara .. UltanıerlmJzl, bi
ri dllutDdıl&ı farklı Gı1aa&k ,..... mu 
a119 ft dllla • ....... lllJıılllr ettir 
mek emellmbd!r. PlJaada lllll'Qmtı u 
Olan YO •llıW"f'dılr ...... an &ra1l-

mıuıı&I& .............. pe7dlqle7 
ka1dlrmak .aretl)'le bil ............. ta. 
lıaklnllnlDa çeı.-r"ara ~ne. Ucede..,.... bls' Mide IGI ~ ID.. 
mqeceırttr. Ş&J1a baDdaa plat ola 
prektir. 

- -- IDlı&lu' ........... ,_...... 
niçin lıahmamlJorT - ..... ••= hw, -.ne. 
r1 * .......... -· ı' ba 
rltta getlJ'llenWnif ol•"'""""dlr. 
Jlıuel& kolelll)'& Jgln ı.as -- t.tda· 
rik ~ IDt ..... lmlU 
için dJlandaıı gelell •• mcıak Ud1mJer 
mWıı!tl alan nelal:lln &1111 ,.... • 

IMdlk l'lrtaUI blıukJarmdaD -
~ak kolOD)'a )'apmU ....,..__ 

--..... b•t -tw .... 
bet DIUOe almak bol mlMuda koloa. ya,., •llL ...... ..:s11a-
goetırtmek için de ça1Jfmektan :bAJl 
blJna!n&lrtaJ'UI, Vermutta lndJMdaD 

ııe1ıı1ıu._ -.._. .. '=f~ 
~edlllp~ • 

.... Mrlls - ..... , ..... --

._ıe.tdl•. Kaıder ,,...... bqJra 

lll&4dslftte te1Ml ..... 5 • - ...... 
tmnaleı' da...._ ı•rldt'r. 

ug EK 
1•••... ...... 'l'IWll rlLMI 
" MUAH•• ••varrmıııı 

, ...... terlmlerl 
te9Mt etllltll 

Memur me•..,,._ y..-a I'& • 
balll* .................. 
1811 m1m111el• de _... 
ayni miktar.da mm "8pll.,., ar 
- -- bu 9llDladıln .eril ke
wOııaem-'ıal ..... buJadula Mil • 
de, hlllQlll lllıre111er ba _.. 
daa ela Ql'Sl -- '1'11•. 
~ 1lll*a mllnıcııl&t-

..,. ...... Jltlllm t.eWw - • 
mm4a u.f ........... bR. 
bi amlan _.....de ..... ... ...... -...u ........ -
nlmlılıtlr. 
~ - .... w• M ..... lııt.. 

bal ., ... -. ..... ...... 
••e' l'lll • kendl1Merlll4• 1'a 
mı ,..,_aldan tememı.18i Is • 
bar olumnut, ancak kanuna lMaauıı 
içbı 11ertaU11 lılr ~ •• edil 
memifti. Ba yU2ldeıı kalımı! mev
zmt pa.b•M* wmm göı'ell hmu-
11 ........ ~ ... 

fllfdum ••gfje ta. --- • 
il im1rAnmı Onlemif buJu:mmkt& • 
dır, ~. ba ... ,... 
Oeti zamJa.nJan Vergi kelllmemeal 
için lauaDq vd'lil( bınuumda t.a
clilAt ,., ••• llmctl411bl f, • 
leıi sUnnekteclrler. Bu ~ talll • 
... balmetill - -- ..... 
fte - KeeJilc "'*'8iı bir tetlif· 
le ı 'rnklhı ~. 

Denizyolları ve 
liman kadrasu 

· ı 

Teulftller 
••••••• 

Devlet deDizyoUan ifletmeal " dev. 
it& lfm"'aft lllttm ..... ln cltD1aCi ft lf. 
" kadNluma cenllletDmeehd ....... 
lmllt wlsllet.llloe lırabul e«Dlm!fdr. 
Bundan bsılcsca .f.aıııJe dok ve fab • 
rlkalarmm faaıt.yetbıln tes)'it eclUIDe91 
ıçm wn,e- d9da IDpl7e ll1eriDde 
mUtehuaıs elemsnJar De uıtaJ&r )'9D1 

:yeU§t.iı11ecek lfCIWla UdroJ& ahll • 
muı .. tüarrDr etmlftlr . 

Devlet dıenlzyollan JfletmesiDe aJıı • 
nacak olan elemanlar den1lıc1. a&lfQl 
ve s...aot olaoütlr. ~ Mm&Dlan 
lfletmulne atmteak oıuıar ttcaNt eı • 
:yuı ve kitmOr tabmll " tab1118 it -
lerlnde çaltftlnJmak .... •llMMk • 
tn. 

ı.tlıl.7• tabl1ka ......... pml 
lD!U,. utuı, e gemi man.nps ata· 
sı, 3 modekl uaıa., S deD1ll lflerlnden 
anlar tomrcr. ı ...,._ OllltDe marlce 
edelıWr denlZ ten1JeC1al, ' elelctrlkçt 
ve boblnct olmak bere 28 uta ile bir 
Ook ,...ı ,.....,.... .... ..._ 
ücaJcbr. Bu ~ ı.u.ıı-,. 1'DI 
-- tesc6ld&r dertla1 faan,ete ~ • 
....... 'Ye falırilWlm lmdnU tuD lılr 
mllll1 ertımıalılleCektlr. 

Yeni san'at 
okulları 

BU SALI AKŞAll SOMER 

• 1 
Adalaruıırl 

Jstilası nasd hazır1andı 
... ........,,... • ...,.,. • .,.. d ......... 
8qlr~Bed llltı il ._ tzmk, ellr ... k ft ...,.... ... ....._. lılr ....... 

6r0nmiyen Kadın ......... , 
VllQNJA BRUCE • iOHN BARRYMORE 
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Bu sene ::'tlilli küme maı;ları ya
pı.lmıya~!tı için, Türkiye birinci
likleri yapıltıcaktı r. Geniş mik) as. 
ta yapılacak olan bu karşılaşıu,ılar 

için futbol lik maçları biten bölge
lerde şimdiden hararelli ~·:ılışma':ı

ra başlanmıştır . 
--0---

Beden terbiyesi istişare 
heyeti 

Beden Terbiyesi Merkez İstişare 
Heyeti 19 martla umumi bir topl:ın
ıya çağrılmıştır. 

--o--

Okullar futbol maçları 
Okullar arasında yapılmakta olaı: 1 

futbol maı:lanna bugün ıle f'ener
bahçe ve Şeref stac'llarında de,·anı 

edlleceklir. Bu~iinkü maı:larm proı:. 

rarnı aşağıdadır: 

Fenerbahçe .dadı: 
Saat H,30: Erkek öğretmen - Ti

caret Lisesi. Ve 15,40: PcrleYniyal -
Kabataş. 

Hakem: Ahmet Adem GöğdüD. 
Şeref stadı: 

Saat 14,30: Şişli Terakki - tsıan 
bo.l Lisesi. Saat 15,40: Bölge San'
at • Taksim Lisesi. 

Hakem: Sami Açıkönez. 
--«>--

Eskrim birincilikleri 
seçmeleri 

tetenbul İskrim ;,irincılikleri seç. 
melerine 18 mart çarşamba günü sa
at 18 8de Dağcılık klühünde baş. 
Janacaktır. 

, 13,45 ajans 14,00-14,30 Ri
yaeeticllmhur bandosu 15,30 müzik. 
18,00 Program, memleket 811.&t ayan 
18,03 Radyo Çocuk kulübü 18,45 Zira· 
at takvimi 18,55 Radyo dans orkestra 
ımun her telden programı 19,SO saat 
ayan, ajans 19,45 serbeet 10 dakika 
19~ F881l heyeti 20,15 Radyo gaze_ 
bMl 20,i5 Karışık ~kı ve t.1lrk1Uer 
2.1,00 Konuşma (Büyük adamlar) 21, 
15 Dtnleyici istekleri 21,4!5 konuşma 
(Gtl.ntın meseleleri) 22,00 mUzOr. 22,30 

saat ayarı, ajans -..e borsalar 22,45 -
22,tıO yarınki program Vi! kıı.palll§. 

•• 
TECRUBE 
EDİLECEK 
EN SON 
RENl<tER 

10 kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

Fena nnkte blr pudra, 
yüzünüze •Makyajlı• ve ;,r . ,; 
çlrkJn bir manzara verir ..... ,. .: O. 
ve sızı daha yaşlı g6ste
r1r. En uygun rengi bul· 
hlanın yegane çaresi, yü· 
ıünüzün bir tarafına blr 
renk ve diğer tarafına 

başka renk pudra tecrübe "'-'=--...- .. 
etmeıctır. Bu tecrübeyi 
hemen bugün aıze pa.ra
$1% Q}arak gönder11e~ek 

Tokalon pudra.Sının yeni 
ve çazlp renklerlle yapı- ., 
nız. Bu yeni renkler, ga
yet- modern ve adeta slh
rAınlz bir göz mesabestn. 
de olan cCromoscope> 
matına.slle karıştırılmış· 

tır. Bu makJna, renkleri 
lcwursuz ve tam ola.ralt 
s~. Artık cMakyaJlı• 
bir .)1ize tesadüf ed1lm1-
yecektu.. Clld Ue ımı.ıza.ç edeıı ve taW 
glbl c6ftlnen ~Okemmel blr pudra• 
dır. Tokalan pudraaı, mema kl5pü
ğü• Ue beratlı ve hususi bir usul 
dairesinde k~tınlmıttır. Bu sa• 
Jede riizp;lı Ye yatmurlu bir ha· 
vada blle biltiln gün ·sabit kalıl'. 
Hemen bugon Toltalon pudrasını 
tecrübe ed1n1z ve tenınıze ne de· 
l'ece blr güzellik temin edecetuıl 
görünüz. 

Deniz tevazım Satmalma 
liomlsyoaa aıanıarı 

İhtlyacuwz olan 2lfi kilo balmwnunun 16,3.942 pazartesi günü saat ıı 
de Kasmıpaşada bulunan deniz levazım satmalm.a. komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. İsteklil~rln belli gUn ve saatte mezkO.r komisyona mll.racaat _ 
l&n iJAn olunur, {3866-) 

••• 
1 - Tabmip. oh.Ulan mecmu bedeli 30.100 lira olan 50.000 ltilo zeytin 

tenesfnl:a 16 mart 9't2 pazarteei gilntl saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi ya_ 
pilacaktır. 

2 - ilk temlna.tı 2257 lira 50 kuruş olup p.rt.namesi her gün mesai sa. 
aQ&ri d&hiliııde komisyonundan 151 kuruş bedel mukabilinde aı.mabllir, 

.s - 1st.ekUlerin kanuna uygun şekilde tanzim edecekleri kapalı tek.111 
mektuplarmr en geç belli gUn ve ııaatt.en bir saat evveline kadar K&8nnpa· 
p.da bulunan koml.syon başkalığına makbuz mukabilinde vermeleri. (2708) .. 

. 
Devlet Deniz Yolları işletme Umum 

Müdürlüğü IJanları 

lıtuntazıun posta seferleri yolcu navlunla.rma 1 nisan 942 tarihinden 
ftlbareo yüzde on zam yapılmıştır. Acenteleriınizden izahat alınabilir. 13388) 

-15· 
ıtaptaıı bıı teldlf:I kabul ederek, ge.. 

mlcllere emir verdi, hüvlyetı meçhul 
adamı muayene ettiler, Sünnetli olma 

drğı meydana çıktı. J{nptan p.,rrdı: 
- Hıınl~:ı sen Moğolistan '.l'ürkle • 

rinden olduğunu lddta ecliyordtı.ıı? 

l\IUsli.\man olmadrğm meydana çdctL,. 

ŞüpheU adam adının ".<\kbay" oldu. 
~unu ileri sürerek: 

- Ben Türkllm, dedi, fa.kat ailem 
M.ü.ıiiüma.n olmadı. :uoğollstnnda Müs.. 
ft1maıt ofmryan mDycmJ:ırcs Türk var·· 
dır. 

Kapt.ıut lıa ııözü de makul gördü: 
- Bırnl<m ııu adamın yakaaını. 

Türk o~, mli•mDIAll olııamlt •• Bun 

dan bize ne! Denizde boğıılurkm gör. 
düm, kurtardım. Şimdi Şangbaya gt.. 
dlyonım, Oraya çlkannağa mecbu -
>"Um. Vazifem onu ölümden kurtar • 
OU\ktı. Oodan ötfflne karışmam.· 
Kaınlınura bu adamla dost oldu. 
Ve bu. hAclliıeden sonra, onun casus 

olduğuna biraz daha inandı. Güverte.. 
de yaJmz kalınca Akbaya ııordu: 

- Şangbayı tanll' mııım ! 
- Hayır .• ilk defa gidiyorum. 
- Çok kalabalık bir şehirdir diyor. 

lal'. 
- Sen de ilk \IOfa mı pcll,yorawa o.. 

raya! 
-Evet 

B A B E R - A.Qam l)OStası -=-

Tiyatrosunun 
DRAM ,IaSMINDA 
Akşam 20,30 da P A R A 

(Yazan: Necip Fazıl 
Kısaktırek) 

KOMEDİ KISMINDA 
Gündüz 1 ı de Çocuk 

: . . . !'' .. ·. . ~ . . .. . ,1 • ~ • 

oyunu 
Ak,am 20,80 da ÖKSE VE S'OKSE 

Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı ·oerhal Keser 

Bir bahçıvan aranıyor 
Meyve ağaçları ve sebzeden anla_ 

yan bir bahçıvana ihtiyaç var, dolgun 

maaş verilecektir. ı Baş 
İstnbul Ankara caddesi No. 80 Ce • 

mal Azmi matbaıuıına mUracaat. 7 
ZA Yt -- Hü.5'eyj.n Şenocak namın 
daki milhrllmü zayi ettim. Yeni.sini 
:ı~acaı_t;mdan eskis'nin hükmü yok 
tur. kabında Günde 3 Kate .ı\hna bilir. Her Yerde Pullu ~utulan lsrarla isteyiniz. 

Foça gümrük mü~kaitlerin 
den HüseyJn Şem><'a1i . .,: , , • .. . . ...... ~i.~. ' '\•,., _: .. . r ••• ,·, •.._ • •• • • • • ' 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 

Karaağaç mezbahasında mayıs 94:3 .sonuna kadar birikecek sığır .ıtan· _ 

ıannın satışı açık arttırmaya konulmuştur, Tahmln bedeli 1180 lira ve 55 
kuruş ve ilk teminatı 88 lira 54 kuruştur. Şartname zabıt ve mua.meıa.t mü . 
dürlUğU kaleminde görülebilir. İhale 25.3.942 çarşamba gUnU saat 14 te dai
mi encümende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ve 941 yuma ait ticaret odası vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte daimi 
encUmende bulunmalan. (3211) 

KIZILAY CEMiYETi 
istanbul Deposu Direktörlü~Unden: 

Nümune ve şartnameleri Depomuzda mahfuz bulunan 

UÇ CiNS DERi 
Sioariı edileceğinden deri imal eden fabrikaların 20.3. 
942 pazartesi ak~amına kadar (~atil günleri hariç) ol
mak üzere) hergün büyük postane civarında mimar 
Vedat caddesinde (Kızılay) hanında direktörlüğümü. 
ze müracaatları. 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
İlAıı No. 152 

Muhtelit ithala.t maddeleri. için Uca.ret wkAletince tayin ve temt olunan 
ithalltçı, toptan ve perakende azamı kA.r hadleri qağıya çıkarılmıştır. 

Manifatura ithalA.tçıl&rı birlikleri l§tlgal. ıwıvzuuna dahil etyanın azamı 
k&r hadleri: 
l!l§ya nevileri lthal&tça kArlan toptancı perakendeci 

AkredltlfU Akred!tUsiz k&.rlan karları 

Pamuklu mensucat "ka.put bezi hariç,, %25 %20 %7 o/c15 
Erkek ve kadın yünltlleri %25 %20 %10 %20 
Pamuk iplikleri ve kaput bezi %20 %15 %8 %15 
Yün iplikleri %20 %15 %10 %20 
Makaralar %20 %15 %8 %15 

7 - Deri, köeele ve ~sanayii yardnncı maddeleri ithalAtçılan bir_ 
liklerl i§tlgal mev2Uwıa dahil ma.ddelerin azami kAr hadlui: 

.E§ya nevileri 
Her nevı yaş ve kunı ham deriler ve 
yardımcı maddeler 
!şenmiş deri ve köseleler 

1thaıa.tçı kArlan 
Aknıdl.tifli Akreditif siz 

%20 %15 
%30 %20 

8 - Kl.ğıt, mukavva voe 
eşyanın azamı ka.r hadleri: 

tatbikatı tt.ha.lAtçılan birliği mevzuuna dahil 

E§la nevileri İthalAtçı ka.rlan toptancı perakendeci 

Bildmum sargılık ka.ğıtlar beyaz, grt, kAn 
san mukavvalar ve gazete ka.ğıtaarı %20 "J05 
Diğer bllfunum ka.ğıtlar %25 o/010 

9 - Çuval, kanaviçe, ve süt mamulA.tx ithalA.tçııarı birlikleri 
mevzuuna dahil maddelerin. aza.mı klr ba.dleri, 

ka.n 
%20 
%SO 

l§tlgal 

İthallltçı kA.rları topta..ncı perakendeci 
llen§eiııden ara memleketten kArı kAn 

BllQmum maddeler %215 %20 %15 %15 
10 - Çay, kahve itha.lAtçıları birliği iştigal mevzuuna dahil maddelerin 

aza.mi kA.r hadleri: 

Kaptan Makinist ve 
Motörcü alınacak 

Devlet Denizyolları l§letme Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz mUnhallerine kaptan, makinist ve motörcU almacaktır. TallP 

olanlıırın şartlarını anlamak üzere idaremiz zat işleri şubesine müracaat. 
ıarı lüzumu Uln olunur. (3356) 

lzmi\: Deniz Satrnalma Komisyonundan: 

Moloz taşı ahnacak 
l - Tahmin olunan bedeli 144.000 liradan ibaret 24000 M.8 moloz taşmJJI 

kapalı zarfla eksUtmesı 20 mart 942 cuma günü saat 16 da tzmıttt 
tlırsane kaprsmdaki komisyon binasmda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat t.eminatı 8450 liraclrr. Bu işe ait fennt ve huııus! şartna.JJ'e 
hergUn komisyonda görülebilir, 

3 - Eksiltmeye 1.§tirak edecek taliplerin 2490 sayılr kanunun istediği ticJI· 

ret vesikalarını ve ayrıca mahalli emniyet müdUrlUklerinden aıacaklıı.t1 

ehliyet vesikalarını ve yukarda miktarı yazxlt temlnatınrile birlikti 
tanzim edecekleri teklif mektup:arıru belli gün ve saatten tam bir sil• 
at evveline kadar komisyona vermeleri. ( 2940) 

Kunduracı esnafına 
lstanbul Bölge iaşe Müdürlüğünden: 

1 - Şimdiye kadar müdUrlUğümUzce yapılmakta olan kundura çıvıs• 

tevziatı badema Ayakkabıcı Sanatkll.rları Cemiyeti vaıııtasile yaprlacaktff. 
2 - Bi!Cımum esnafın: kundura çivisine olan ihtiyacım tesbit ettirtr\e~ 

maksad.lle; aşağ'tdakl vesaik ile 16 marttan itibaren 27 marta kadar ııer 
gün saat 13 lle 17 arasında Cemiyet merkezine müracaat etmeleri. 

Lüzumlu vesaik: 
a) ünvan t.ezkeresi 
b) Polis defteri 
c) İki adet vesika fotoğrafı (8357) 

l.tanbul Fiyat Murakabe Komiayonundan: 
11An No. ııı 160 

latanbul §ehri dahilinde muhtelif menşeli plrin~ler 1ç1n tesbit edile11 

toptan ve perakende azamı satış fiyatlan aşağıya çrke.rılmı§tır. 
Pirinçlerin menşei ve cinai toptan azami satııı fiyatı perakende azaJ111 

satl§ fiyatı: 
Kuruş ııantim Kuru§ santiJll 

K'.&l!ltamonu _ Maratelli 5:5 12 61 00 
Antalya • Mı8tr 48 88 54 00 
&~ ~~ fil50 
Maraş 46 80 51 50 
Seyhan 46 80 51 50 

Bu illnla. bildirilen menşeler ha.r1cmdekl yerlerden pırın<; getirterek s~ 
tIŞa arzedecek olanlar komisyona müracaat ederek ayrıca fiyat tesbit etti 
receklerdir. Keyfiyet illn olunur. (3414) 

İatanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
1La.n N o. 151 

~· İstanbul dahilinde ot ve saman toptan ve perakende fiyatları ~ağıdıJ 
§ekil~ tesbit edilmiştir, (3415) 

Ot fiyattan 
D<lkme kilosu 

İp balyalı kilosu 
Tel balyıı.lı kilosu 
Saman fiyatları 
Dökme kilosu 
Balya il 

Toptan 
Kuru.ş santim 

7 150 

9 50 
10 

6 50 
7 

Perakende 
Kuruş santlıı' 

8 
10 
10 50 

E§yannı nevt İt.ha1ltçı kA.rları toptancı perakendeci lstanbul Defterdarlığından 
1 Menşeinden ara memleketten kln kln Darphane ve damga matbaası binasında yaptınıacak (2701.10) lira ıı 

Çay %20 %15 %6 %15 ıııt bedelli tamir ışi eksiltmeye çıka.rıımıtşır. 1halcSi 23.3.942 pazıırtesi ı;tl~ 
Kahve %~ %4: %5 %8 saat 115 te Defterdarlık milll emlA.k mUdtlrlüğünde müteşekkil komisyoıı 

Bu cetvelde g~sterllen toptancı kA.r ha.dlert, yalnız ithalat merkezleri yapılacaktır. Muvakkat teminat (203) liradır: 
1
, 

dı§mda ka.!a.n yerlerde müesses ve faaliyetıerı. hakikaten toptancılık olan İsteklilerin en az bir taa.hhUtte (1500) lıralık bu işe benzer iş yaP\ıı 
mutav8.88Itlara wrllecektlr. larınıı. dair idarelerinden almıg olduğ"u vesikaya istinaden İstanbul vua.yet tl 

lsta.nbulda. mUeııaese perakendeciler itlıalAt eoyıuımı doğrudan doğruya müracaatla ihale gUnUnden (Tatil günleri hariç) S gün evvel alınmış eJ! r' 
ithaltıtçılard&n alacaklarından, bU şehirde müstehlik satış fiyatJarmm be_ yet ve 942 yılma ait ticaret odası veaikalannı ibraz etmeleri muktazidir,Ş~~ 
sabmda ayrıca toptancı kA.rı ilA.ve oıunmıyacağı llln olunur. (3416) • nıı.me vesair münakasa evrakı milli emlak müdUrlUğünde görüle~ 

- Ne yapacakmı Şanghayda!' 
- Ticaretle oıetgu)üm.. deri sa.ta • 

r:ığun. 

Akba.y mAoah bir balu!}la Kamhnu. 
•ayı ıılizdü: 

- Kryatetln Motollstanlı oıctuto • 
nu göııterlyor .. Naga.akldeo geldiğine 
:,akıJıraa .Japonyayı dolaşmı,,a benzi-
yorsunt · 

Kamlmu.r& Ul.f kanıtınıı. Bn adam 

çok geyta.n bir caııoııa benziyordu. Ka. 
mlmura ona açılmaktan ve bir ııey ııez 
ıllrmekt.en çeldnlyol'dd. 

Akbe.y: 

- Ben de bir mtl4det Şanghayda 
ka1mağa ve çalıfmağ'a mecbur olaca.. 
tun. Paramı aJdı)ar.. oıplak kaldım, 

Şanghay zengin yatağıdır. Orada ko,. 
tayca karomu doyurabtllrlm, dedi. 

Kıı.ml.mura, Şanghaya vıı.rrncaya ka... 

dar Akba.yın peşini bırakmadı: ve 
(Nany."PA.) hakkmda battA. daha Del'. 
deki şehirlere dair ondan bir hayli ma.. 
lfımat aldı: 

- Şıınghayda bafm lllkıbnB, bana 
gel.. sana elimden geldiği kadar -yar. 
dım edel'lm, dedl, 

Akbıa.y mademki bir Boa caemuydu. 

Kamlımıra bunu anlayınca, casusun 
yakallou kolay kolay buakama.zdı, 
Onun neler öğrenmek lst.edlğlnl anlı_ 
yaoaktı. 

- Tuhaf eey bu adam ııenı çok mu 
memnun ettlP 

Şanghaya dönmüş olunun! 
Kamlmura, rakkascniııı elindeki ve. 

ııUaı.ları görlince ona kıymaktan vaz · 
g~H .. çaydan sonra vedalaştı ve sa. 
bahleyln oteline döndü. 

- Ona. ka.rşr sadık kalmıştım., 11&· ' ŞANGBAY YOLUNDA 
dakatimi fiilen lsbat ettim. Feda.k&r _ 
lığımı gösterdim. 

- Den:ıek kl, Şaııgbay yoluyla gtt. 
meml tavsiye edlyorırun 'l 

- Evet.. evet.. Eğer o tarikle gtt. 
nııeuen, eğer yolunu gevtrinen, acırım 
sana.! 

- Ben dönünceye kadar Nagaeakl
de kalacak mımı f 

- Bunu ben de bilmiyorum. Belki 
yeniden btr vutfe verirler. . Şlnıdllik 
Nagaııaklde kalmamı tenblh """Je.r. 

- Buradaki vazifen t .. 
- DaJıa ıııılayamadm ınrt B,.r ır:c. 

len yabancıyı 'ölmeye cfüfü-1lp bttvlytı. 
tlnl an)amak. 

_ Tebrik eder!m., Do bmouata r.ld-
den mahir bir hokkJLloazam: 

- Yolun U7.arııa, ve bo-nlm ~ 
ı.,tm blte1'8e, belki s;.ngidtyda blıhlıJa_ 
ruz. Sen o-an ki, o ,...._ kadar 

Kamimura, o gooedPn sonra (Kızıl 

meyhıı.ııe) rakkasf!Slnbı Aemtlne uğra. 
madı .. ve blr sabah Şaııghay sahille -
rine gitmek üzere Nııgasak:t Umnnm. 
dan hareket e4en büytlk bir yelkenli 
De yola çıktı. 

Kamlmura. ruhen Çok muırtariptı. 
Duin derin dil~füıUynrdu: 

- Dml, Tokyo giM C>ğ{eııCll'l8l bol 
bir meıulekette ba~ti>n çikar:unıyAn 
k:Wmlat'7n olinclon kurtuldum.. Naga. 
Wt.lye gctinCl'ye lc"dar ne!slne hAklm 
btr erkektim. Bumda Tlyf'tl - Fo gibi 
bir me:vkatıe kadını boot nasıl ııt-ruı 
""ti.. ı11M1.! ~tan çılca rdJ? Sevg Wın. 
den ıtvrdırken: "Va.tanımı nutl d~ü
oilnıcm, 8Aııl oo öyfo dUşilnooeğtm ve 
ıaautmıyaC3ğım. Sılna ebediyen sadık 

~! .. drunl,tim. 
Şlnı.U, btr hald ~rjl'moı kenarmdA 

..-rdatu ~·Me. ha oo:derl rıatırlı· 

yarak utanıyordu. ~ 

lnsnn bu dereee 7AJıf bir ınsJı'° 
muydu? ~ 

O, gUneş karşııımda çar~abuk er4' " 
bir damla buz puçaıımda.n daJın. ~ 
kavemetsb: olduğnnu anlamıştı. ıı'ı 

- O me,ıım gilnah gooeslol det 
unutmahyrm .. 

Diyerek etr:ı.fma. bakmdı. _,.., 

Gemi limandan çıkalı bayU ~o 
olduğu hıılde, Nagasakl hAiı\ l{JJıJJ 

ro.mn gö.ıUnden slllrunlyordı1. ,of 
Kamimara gemJcilerden blziOe 

do: 

- İleride fırtına var mıl' ,. 
- Niçin soruyorsun? Fırtnı&"~ 

niz, tuz.11111: yl"meğe benzer. ~·· 

--· Sen benim &öztiwne cevsP >/ 
d:ılgıı.l!ır gittikçe kabarıyor. ~ti' 
Ç•Jk ç.alkanacak mıyız T ,.ı1'' 

- Şüph~tz. Çin sahilleri bO 
ı.ıııle dalgMı7. olur mu T 

1 - Gemi ııağlam mı f (!"__' 
- Korkmayın asUzadem! 60.,ııırl' 

ile daho yüz sene !M'fer ya~ 
TelmMI dı-mfrden sağlamdır· 

- Seıı nerelisin! ,.,ı' 
(Devaıt11 


